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Regulament de Funcționare  

1. XXX (GAL) se angajează să respecte regulile de parteneriat incluse în Documentul privind Acordul de 

Parteneriat (AP) al GAL. 

 

2. Acest Regulament de Funcționare este o anexă suplimentară la Documentul semnat privind Acordul 

de Parteneriat al GAL.   

 

3. Regulile de funcționare ale Consiliului GAL  

Consiliul GAL este principalul organ decizional al GAL. Consiliul GAL tinde la obținerea unui consens în 

luarea deciziilor. Consiliul GAL, dacă nu se ajunge la un consens, decide cu majoritatea simplă. 

3.1 În conformitate cu alineatul relevant al AP, Consiliul GAL este responsabil pentru aprobarea Planului 

Strategic de Acțiune elaborat la începutul fiecărui ciclu de planificare (5-7 ani) al GAL-ului și după orice 

modificare a planurilor GAL. Strategia GAL-ului include, cel puțin, 

- Misiunea, Viziunea, Obiectivele Strategice și Prioritățile GAL-ului  

- Măsuri identificate și idei de proiecte relevante pentru Prioritățile de dezvoltare 

- Planul Financiar Indicativ 

- Planurile de Implementare relevante ale GAL-ului (planuri de unu sau doi ani, planuri diferite de 

acțiune, etc.) 

3.2 Consiliul GAL aprobă planurile de lucru privind strategia, inclusiv planul de gestionare și bugetul, 

precum și rapoartele narative și financiare ale GAL-ului. Raporatele trebuie să fie elaborate de către 

echipa de manageri la fiecare jumătate de an.  

3.3 Adițional, Consiliul GAL aprobă următoarele documente la începutul fiecărui ciclu de planificare și 

după modificare a planurilor: 
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3.3.1 Planul de gestionare al GAL-ului  

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente:  

- Denumirea Organului Responsabil al GAL-ului 

- Locația, adresa și contactele oficiului GAL 

- Organigrama GAL-ului 

- Numărul de personal și TOR ale membrilor personalului 

- Bugetul estimat al gestionării GAL, resursele potențiale financiare și în natură, planul bugetar anual 

 

3.3.2 Planul de comunicare  

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente: 

- Planul de comunicare internă între diferitele organisme ale GAL-ului și membrii GAL-ului 

- Planul de comunicare cu părțile interesate locale 

- Planul de comunicare cu instituțiile naționale și regionale 

- Comunicarea cu donatorii potențiali și actuali 

 

3.3.3 Planul de monitorizare și evaluare  

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente:  

- Scopul planului 

- Perioada de timp a ciclurilor de management 

- Indicatori 

- Roluri și Responsabilități 

- Fluxul de date 

- Gestionarea datelor  

3.4 Consiliul GAL este responsabil pentru asigurarea implementării Planului Strategic de Acțiune. În 

detaliu, Consiliul GAL:  

- Aprobă cererile pregătite pentru propuneri de proiecte și finanțarea proiectelor și stabilește 

dacă propunerile de proiecte sunt eligibile pentru finanțare din fondurile disponibile pentru GAL 
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- Este responsabil de monitorizarea implementării Planului Strategic de Acțiune și a Planurilor de 

Implementare și de furnizarea rezultatelor evaluate în funcție de indicatorii-cheie de 

performanță adoptați 

- Sprijină Consiliul de Administrare al GAL și Organul Responsabil în asigurarea condițiilor 

administrative și tehnice corespunzătoare pentru funcționarea eficientă a GAL-ului 

- Efectuează revizuiri periodice ale guvernării și ale modalităților tehnice de punere în aplicare a 

Planului Strategic de Acțiune 

- Asigură ca recrutarea și numirile în cadrul GAL-ului să fie efectuate într-un mod transparent 

- Stabilește grupuri de lucru speciale ale GAL-ului în cazul necesității sprijinirii realizării efective și 

eficiente a Planului Strategic de Acțiune și a Planurilor de Implementare 

 

3.4 Consiliul GAL ia decizia cu privire la taxa anuală de membru în cadrul procedurii de aprobare a 

planurilor de locru anuale. Taxa de membru poate fi livrată de către membrii GAL-ului în bani sau în 

natură. Este necesar să se ia o decizie detaliată privind rata și măsurabilitatea taxelor de membru în 

natură. Este posibil să se decidă că taxa de membru este zero pentru toți sau pentru unii membri 

speciali ai GAL-ului. Decizia privind taxa anuală de membru trebuie inclusă în procesul verbal al 

primei reuniuni a Consiliului GAL din anul respectiv. 

 

3.5 Consiliul GAL se reunește de cel puțin 4 ori pe an. În afara acestui număr minim de întâlniri anuale, 

este decizia Consiliului GAL să se întâlnească încă ... ori în fiecare an. Reuniunile extraordinare ale 

Consiliului GAL ar putea fi inițiate de Consiliul de Administrare al GAL și de Consiliul de Audit al GAL, 

în orice moment necesar. 

 

 

4 Regulile de funcționare ale Consiliului de Administrare al GAL  

- Este organismul executiv al GAL-ului între reuniunile Consiliului GAL 

- Consiliul Executiv al GAL se reunește de cel puțin șase ori pe an 

- Consiliul Executiv al GAL stabilește mecanismele de comunicare relevante pentru a asigura 

comunicarea clară a deciziilor GAL-ului către Organul Responsabil 
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- Activează pentru a permite Organului Responsabil să își poată respecta obligațiile prevăzute în 

acordurile și contractele încheiate cu partenerii relevanți (membrii GAL, alți actori locali, 

donatorii, etc.) 

- Ia în vedere dezvoltarea parteneriatului regional, național și international, precum și activitățile 

de colaborare care pot aduce beneficii reale dezvoltării locale pe teritoriul GAL-ului 

- Asigură faptul că GAL-ul construiește și menține relații și o comunicare adecvată cu alți actori 

cheie interesați în dezvoltarea rurală 

 

 

5 Regulile de funcționare a Comitetului de Selecție  

 

5.1 Consiliul GAL alege Comitetul de Selecție pentru o perioadă de doi ani cu participarea a 5 membri 

 

5.2 Comitetul de Selecție al GAL-ului se reunește cel puțin de două ori în legătură cu fiecare Apel de 

Propuneri publicat de către GAL: 

- Prima reuniune este o ședință de pregătire, cu participarea managerilor GAL cu scopul de a 

pregăti conținutul Apelului de Propuneri spre aprobarea Consiliului GAL-ului 

- Sarcina celei de-a doua ședințe a Comitetului de Selecție este selectarea Propunerilor de 

Proiecte depuse spre finanțare 

 

5.3 Comitetul de Selecție pregătește procese verbale detaliate despre fiecare reuniune, informează 

Organul Responsabil cu privire la implicarea managerială și financiară ale procedurii de selecție și 

întocmește un raport privind procedura de selecție și rezultatele acesteia către Consiliul de 

Administrare și Consiliul GAL. Procesul verbal al reuniunii privind selectarea proiectelor va servi 

drept bază pentru decizia finală a Consiliului GAL-ului cu privire la proiectele selectate. 
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6 Regulile de funcționare ale Consiliului de Audit  

Consiliul de Audit: 

- Colaborează cu Comitetul de Selecție și Organul Responsabil al GAL-ului pentru a putea obține și 

analiza toate informațiile necesare pentru auditul intern al GAL-ului și pentru a pregăti raportul 

de audit intern al anului respectiv 

- Procesele verbale ale reuniunilor sunt comunicate Consiliului de Administrație al GAL și 

Organului Responsabil 

- Pregătește raportul anual de audit intern și îl prezintă Consiliului GAL 

- Întocmește un raport de audit intern extraordinar, dacă transparența financiară este pusă la 

îndoială de unul sau mai mulți membri ai Consiliului GAL. 

 

7 Regulile de funcționare ale Organului Responsabil  

GAL-ul și Organul său Responsabil tind să susțină Dezvoltarea Locală Condusă de Comunitate (CLLD) și 

prin această activitate de dezvoltare să contribuie la realizarea Planului Strategic de Acțiune. 

Organul Responsabil a delegat responsabilitatea de a semna contracte și alte documente juridice în 

numele GAL-ului, pe baza unei decizii relevante a Consiliului GAL. Toate documentele juridice semnate 

de reprezentantul legal al Organului Responsabil trebuie contrasemnate de către Președintele GAL-ului. 

Organul Responsabil: 

- Înființează un oficiu separat pentru GAL, asigură funcționarea administrativă a GAL-ului și 

arhivarea tuturor dosarelor relevante. Păstrează documentele GAL-ului separat de alte 

documente ale organizației 

- Deschide un cont bancar separat pentru activitățile GAL 

- Angajează, în numele GAL-ului, doi manageri ai GAL-ului pe jumătate de normă, pe baza TOR-

urilor, aprobate de către Consiliul GAL. Acest personal trebuie să lucreze pentru GAL și să 

raporteze GAL-ului. Organul Responsabil nu trebuie să facă nici o modificare în statul de 

personal, asistența administrativă și alte servicii ale GAL-ului fără acordul GAL-ului 
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- Lucrează în strânsă legătură cu organele GAL-ului 

- Monitorizează veniturile și cheltuielile GAL-ului și stabilește bugetele operaționale pentru GAL 

- Acordă consultanță Consiliului Administrativ și Consiliului GAL cu privire la eventualele litigii care 

decurg din decizia GAL-ului cu privire la orice aplicație finanțată 

- Asigură existența unor mecanisme adecvate și eficiente de control și proceduri operaționale 

pentru a îndeplini toate cerințele de reglementare și tehnice ale activităților GAL 

- Asigură gestionarea financiară a GAL-ului, gestionează plățile de cheltuieli și sprijină 

contabilitatea și plățile acordate 

- Verifică eligibilitatea aplicanților pentru finanțare și oferă consultanță considerată relevantă 

pentru cererile de finanțare, înainte de luarea deciziei de către GAL 

Organul Responsabil acoperă activitățile sale relevante de la maximum de 20% din bugetul GAL. 

Nimic din prezentul Acord nu poate împiedica Organul Responsabil să solicite GAL-ului finanțare pe baza 

propriului său drept. 

8 Recenzie 

Performanța Organului Responsabil și a managerilor GAL-ului urmează a fi revizuită anual de către 

Consiliul GAL, care va comunica orice chestiuni care vor apărea la Organul Responsabil prin Consiliul de 

Administrare. Organul Responsabil va examina și va răspunde la astfel de probleme în termen de 30 de 

zile lucrătoare.   

 

 


